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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 
Graça da Conceição Candeias Guerreiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal 

de Grândola, no uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do art.º 68º da 
Lei nº 169/99, de 18 de setembro na redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 
de janeiro, torna público que em reunião ordinária, não pública, de 25 de julho de 2013 
foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa: 
 
Proposta – Pedido de Isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de 
licenças de recinto improvisado, licenças de ruído e licença para acampamento 
requerido por Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Sebastião, Setúbal: 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licenças de recinto improvisado, licenças de ruído e licença 
para acampamento, requerido por Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. 
Sebastião, Setúbal, de acordo com a Proposta dos Serviços;  
 
Proposta – Atribuição de subsídio ao Grande Prémio de Romance e Novela da 
Associação Portuguesa de Escritores: Deliberado, por unanimidade, atribuir um 

subsídio no montante de € 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco euros), ao Grande 
Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, de acordo 
com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Atribuição de subsídio para a Junta de Freguesia do Carvalhal – VIII 
Feira de S. Romão: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante 

de € 800,00 (oitocentos euros), à Junta de Freguesia do Carvalhal – VIII Feira de S. 
Romão, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Celebração de Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 
de Grândola e a Creche e Jardim de Infância de Grândola para o Ano 2013: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Grândola e a Creche e Jardim de Infância de Grândola para o Ano 2013, 
de acordo com a Proposta dos Serviços, tendo o Senhor Vereador Rafael Rodrigues 
saído da sala, não participando na discussão nem na votação por se considerar 
impedido nos termos do n.º 6 do art.º 90º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
Proposta – Alteração das normas de funcionamento do programa de apoio às 
famílias nos Jardins de Infância no Concelho de Grândola: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar a alteração das normas de funcionamento do programa de 
apoio às famílias nos Jardins de Infância no Concelho de Grândola, de acordo com a 
Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Critérios para o cálculo das comparticipações familiares no 
programa de apoio às famílias para o ano letivo 2013/2014: Deliberado, por 

unanimidade, aprovar os critérios para o cálculo das comparticipações familiares no 
programa de apoio às famílias para o ano letivo 2013/2014, de acordo com a Proposta 
dos Serviços;  
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Proposta – Projeto de Regulamento de circulação e estacionamento de Melides 
após submissão a inquérito público: Deliberado, por unanimidade, aprovar o 
Regulamento de Circulação e Estacionamento de Melides após submissão a inquérito 
público, e submeter o mesmo a apreciação e eventual aprovação da Assembleia 
Municipal, de acordo com a Proposta dos Serviços;  
 
Proposta – Recepção definitiva das obras de urbanização e libertação da 
Garantia Bancária – Loteamento da Quinta Velha (Processo nº 5-A/02), requerida 
por Santos e Gamito-Soc. de Construções, Lda. : Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e libertação da Garantia 
Bancária – Loteamento da Quinta Velha (Processo nº 5-A/02), requerida por Santos e 
Gamito-Sociedade de Construções, Lda., de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Memorando de entendimento entre o Município de Grândola e a 
AGDA (Águas Públicas do Alentejo, SA) relativo ao fornecimento de água para 
consumo humano e saneamento de águas residuais dos empreendimentos 
“Herdade do Pinheirinho” e “CostaTerra Resort”: Deliberado, por unanimidade, 

aprovar o memorando de entendimento entre o Município de Grândola e a AGDA 
(Águas Públicas do Alentejo, SA) relativo ao fornecimento de água para consumo 
humano e saneamento de águas residuais dos empreendimentos “Herdade do 
Pinheirinho” e “CostaTerra Resort”, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração ao loteamento L2 – Bairro de Santiago, Parcela I, Lousal: 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento L2 – Bairro de 
Santiago, Parcela I, Lousal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Alteração ao Loteamento L3 – Bairro do Barranquinho, Parcela I, 
Lousal: Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração ao Loteamento L3 – Bairro 

do Barranquinho, Parcela I, Lousal, de acordo com a Proposta dos Serviços; 
 
Proposta – Designação dos representantes do Município de Grândola nos 
Órgãos Sociais da Fundação Frederic Velge: Deliberado, por unanimidade, aprovar 

a designação dos representantes do Município de Grândola nos órgãos sociais da 
Fundação Frederic Velge, de acordo com a Proposta dos Serviços. 
 
Para constar se lavrou este e outros de igual teor os quais vão ser afixados nos locais 
públicos do costume. 
 
Paços do Concelho de Grândola, 30 de julho de 2013. 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

- Graça Guerreiro Nunes - 


